
UCHWAU Nr 396/XXXV1/2017 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 
z dnia 30 paidziernika 2017 r. 

w sprawie przyznania medalu ,Za Zadugi dla Miasta i Gminy Serock" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz uchwaiy Nr 308/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 

16 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania medalu ,,Za Zastugi dla Miasta 

i Gminy Serock" Rada Miejska w Serocku uchwala co nastepuje: 

Jako wyraz uznania za aktywnp dziatalnoSC na rzecz mieszkancow Serocka oraz spoteczny 

wktad w zycie sportowe i kulturalne oraz wzorowe wykonywanie obowipzkow w zakresie 

gospodarki finansowej w jednostkach kultury i sportu na terenie Miasta i Gminy Serock 

podczas dtugoletniej pracy jako gtowna ksiqgowa w tych jednostkach, Rada Miejska w Serocku 

przyznaje Pani Ewie Grzybowskiej medal ,,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock". 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do uchwaty Nr 396/XXXV1/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
30 paidziernika 2017 r. w sprawie nadania medalu ,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock" 

Medal ,,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock" zostaje nadany jako wyraz uznania 

za zaangazowanie w wykonywaniu powierzonych obowiqzkow. Pani Ewa Grzybowska jest 

pracownikiem Urzqdu Miasta od 1975r. Natomiast w odrodzonym samorzqdzie od 1995r. 

petnita funkcjq gtownej ksiegowej w OSrodku Kultury, Sportu i Turystyki a po zmianach 

organizacyjnych objqta tq samq funkcjq w Centrum Kultury i Czytelnictwa gdzie pracuje do dnia 

dzisiejszego. W tym okresie wspotpracowata z Klubem Sportowym Sokot Serock wspierajqc 

jego dziatalnoSC w dziedzinie prowadzenia ksiqgowoici i spraw finansowych klubu 

przyczyniajqc sie do jego rozwoju w ponad 60-letniej dziatalnoSci na terenie Miasta i Gminy 

Serock. Pani Ewa Grzybowska bardzo aktywne uczestniczy w zyciu gminy biorqc aktywny udziat 

we wszystkich imprezach kulturalnych oraz sportowych promujqc zdrowy sty1 zycia, 

dodatkowo zachqca w bardzo pozytywny sposob do uczestnictwa w nich innych mieszkancow. 

Jest na wszystkich uroczystoSciach gminnych o charakterze patriotycznym biorqc udziat 

w tworzeniu naszej tozsamoJci i tradycji tak waznej dla funkcjonowania naszego miasta. 

Praca na rzecz samorzqdu lokalnego wymaga rzetelnogci oraz odpowiedzialnoSci. Obie 

te cechy tqczy w sobie Pani Ewa Grzybowska, ktora nieustannie podejmuje 

sie wykonywania zadan w imiq lokalnej spotecznoSci i jej dobra. Jest osobq dla kt6rej 

szczegolna dbatoSC o dobry wizerunek Miasta i Gminy Serock jest wartojciq priorytetowq. 

Medal ,,Za zastugi dla Miasta i Gminy Serock" nadaje siq osobom, ktore catoksztattem 

swojej dziatalnoici zawodowej przyczynity sie m.in. do gospodarczego lub spotecznego 

rozwoju Miasta i Gminy Serock. Cechq charakterystycznq dla Pani Ewy Grzybowskiej jest 

wykonywanie powierzonych obowiqzkow odpowiedzialnie. 


